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DECIZII
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CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 250
din 18 septembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 18, 19 ºi 20
din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome
ºi societãþi comerciale
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 18, 19 ºi 20 din Legea nr. 15/1990
privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”HoroscopÒ Ñ S.R.L. Bucureºti în
Dosarul nr. 4.702/1998 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia
comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, precizând cã
textele de lege criticate nu contravin prevederilor
constituþionale ale art. 135 alin. (1), referitoare la obligaþia
statului de a ocroti proprietatea, ºi nici celor ale alin. (6) al
aceluiaºi articol, referitoare la caracterul inviolabil al proprietãþii, prevederi invocate de autorul excepþiei. Se mai
aratã cã în jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile art. 18, 19 ºi 20 din Legea
nr. 15/1990 sunt constituþionale. Întrucât nu au intervenit
noi elemente, se solicitã menþinerea acestei jurisprudenþe.
Referitor la definirea noþiunii de ”patrimoniuÒ, definire solicitatã de autorul excepþiei, se considerã cã este inadmisibilã
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:

Prin Încheierea din 11 decembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.702/1998, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 18, 19 ºi 20 din
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”HoroscopÒ Ñ
S.R.L. Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã ”prevederile art. 18Ñ20 din Legea
nr. 15/1990 nu sunt în concordanþã cu principiile prevãzute
de art. 135 alin. (1) din Constituþie, care prevede cã
ÇStatul ocroteºte proprietateaÈ ºi alin (6) al aceluiaºi articol
care stipuleazã cã ÇProprietatea privatã este, în condiþiile
legii, inviolabilãÈÒ. Se mai aratã cã dispoziþiile alin. 2 al
art. 20 din Legea nr. 15/1990 potrivit cãrora ”Bunurile din
patrimoniul societãþii comerciale sunt proprietatea acesteia [...]Ò
sunt inechitabile, deoarece Primãria, ca organ al administraþiei locale, administreazã ºi în prezent aceste bunuri ale
statului aflate în raza ei de competenþã. În ceea ce
priveºte noþiunea de ”patrimoniuÒ, folositã la art. 18, 19 ºi
20 din Legea nr. 15/1990, se susþine cã aceasta creeazã
”confuzie ºi injusteþe, în sensul cã societãþile comerciale au
devenit proprietare ale unor bunuri pe care nu le aveau în
administrare sau nu aveau încheiate, pentru acestea, contracte de închiriere, deoarece nu aveau folosinþa bunurilor
respective, în detrimentul Primãriei care le administra în
fapt ºi în dreptÒ. În consecinþã, autorul excepþiei solicitã
explicarea de cãtre Curtea Constituþionalã a noþiunii de ”patrimoniuÒ.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei, instanþa de
judecatã considerã cã aceasta este neîntemeiatã, întrucât
dispoziþiile legale criticate nu contravin textelor
constituþionale invocate.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, autorul
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acesteia neindicând, de altfel, motivele de neconstituþionalitate. Se mai aratã cã asupra constituþionalitãþii aceloraºi
dispoziþii legale Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat (ºi
anume prin Decizia nr. 37 din 3 aprilie 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 iulie
1996, ºi prin Decizia nr. 9 din 22 ianuarie 1997, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din
7 iulie 1997), stabilind cã acestea sunt conforme prevederilor Constituþiei. Referitor la definirea de cãtre Curtea
Constituþionalã a noþiunii de ”patrimoniuÒ, definire solicitatã
de autorul excepþiei, se aratã în aceeaºi opinie cã aceasta
”este o problemã ce nu intrã în câmpul de acþiune al contenciosului constituþionalÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum
rezultã din cererea formulatã de autorul acesteia ºi din
încheierea de sesizare, îl constituie dispoziþiile art. 18, 19
ºi 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor
economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, dispoziþii referitoare la modalitãþile juridice de transformare a unitãþilor economice de stat în societãþi comerciale,
la inventarierea patrimoniului acestora, la evaluarea ºi stabilirea capitalului societãþilor comerciale înfiinþate pe
aceastã cale, în condiþiile stabilite prin hotãrâre a
Guvernului, precum ºi la capitalul social ºi bunurile din
patrimoniul societãþilor comerciale.
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia a invocat încãlcarea prevederilor constituþionale ale
art. 135 alin. (1), potrivit cãrora ”Statul ocroteºte proprietateaÒ, precum ºi a celor ale alin. (6) al aceluiaºi articol,
conform cãrora ”Proprietatea privatã este, în condiþiile legii,
inviolabilãÒ.
De asemenea, autorul excepþiei a considerat cã
noþiunea de ”patrimoniuÒ creeazã ”confuzie ºi injustiþieÒ ºi a
solicitat Curþii Constituþionale sã explice ”înþelesul juridic al
noþiunii de patrimoniuÒ.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece nu existã o
incompatibilitate a textelor de lege criticate cu prevederile
constituþionale invocate. Astfel, dispoziþiile art. 18, 19 ºi 20
din Legea nr. 15/1990 se integreazã, în realitate, în
ansamblul normelor prin care legiuitorul preconstituþional a
stabilit bazele unui sistem economic compatibil cu regulile
economiei de piaþã, sistem bazat pe proprietatea privatã,
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opus esenþial sistemului economic centralizat, pe care l-a
înlocuit, sistem care se baza pe proprietatea de stat.
Totodatã, Curtea reþine cã dispoziþiile art. 18 ºi 19 din
Legea nr. 15/1990 au doar un caracter tehnic, prevãzând
modul de înfiinþare a societãþilor comerciale, elementele
obligatorii ale statutului acestora, obligativitatea înscrierii
societãþii în registrul camerelor de comerþ ºi industrie, precum ºi inventarierea patrimoniului ºi evaluarea capitalului
social, operaþiuni care trebuie sã respecte condiþiile stabilite
prin hotãrârea Guvernului. Or, aceste dispoziþii nu încalcã
în nici un mod obligaþia statului de a ocroti proprietatea,
îndatorire prevãzutã la art. 135 alin. (1) din Constituþie, ºi
nici inviolabilitatea, în condiþiile legii, a proprietãþii private,
prevãzutã la alin. (6) al aceluiaºi articol constituþional.
Dimpotrivã, anticipând aceste prevederi constituþionale,
legiuitorul preconstituþional a creat cadrul legislativ pentru
transformarea proprietãþii de stat în proprietatea privatã a
societãþilor comerciale, societãþi ulterior privatizabile, creând
astfel premisele unei economii de piaþã.
Curtea constatã cã dispoziþiile art. 20 din Legea
nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de
stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale nu reprezintã,
de asemenea, o încãlcare a textelor constituþionale invocate, întrucât nu încalcã obligaþia statului de a ocroti proprietatea, ci, dimpotrivã, au asigurat condiþiile legislative
pentru exercitarea ºi extinderea acestui rol, ºi, pe de altã
parte, nu contravin nici inviolabilitãþii, în condiþiile legii, a
proprietãþii private, pentru cã aceste dispoziþii au creat
bazele necesare pentru privatizarea fostelor unitãþi economice de stat. De altfel, asupra constituþionalitãþii art. 20 din
Legea nr. 15/1990 Curtea Constituþionalã s-a mai
pronunþat, stabilind prin mai multe decizii (de exemplu, prin
Decizia nr. 15 din 6 februarie 1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 22 decembrie
1995) cã prevederile sale sunt conforme Constituþiei.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã
determine o reconsiderare a acestei jurisprudenþe, atât considerentele acelei decizii, cât ºi soluþia pronunþatã îºi
pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
Astfel fiind, Curtea reþine, potrivit art. 150 alin. (1) din
Constituþie, cã textele de lege criticate au rãmas în
vigoare, întrucât nu contravin Constituþiei, excepþia urmând
sã fie respinsã.
În ceea ce priveºte solicitarea autorului excepþiei de a
se explica ”înþelesul juridic al noþiunii de patrimoniuÒ,
Curtea constatã cã aceasta nu intrã în sfera controlului de
constituþionalitate, deoarece potrivit art. 2 alin. (3) fraza a
doua din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea
Constituþionalã nu se poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai asupra înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 18, 19 ºi 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”HoroscopÒ Ñ S.R.L. Bucureºti în Dosarul nr. 4.702/1998 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII
ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR
ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

MINISTERUL FINANÞELOR
PUBLICE

Nr. 661/6 noiembrie 2001

Nr. 444/1 noiembrie 2001

Nr. 2.196/7 noiembrie 2001

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale,
al ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei ºi al ministrului finanþelor publice
nr. 4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creaþie de programe pentru calculator
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale, ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei ºi ministrul finanþelor publice,
având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, ale Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, precum ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ulterioare,
emit prezentul ordin.
Art. I. Ñ Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale,
al ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei ºi al
ministrului finanþelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind
încadrarea în activitatea de creaþie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 441 din 6 august 2001, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 1 se introduc articolele 11, 12 ºi 13 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Prin activitatea de creaþie de programe pentru
calculator, în sensul Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 94/2001, se înþelege activitãþile menþionate în anexa
nr. 1.

Art. 12. Ñ Diplomele de absolvire prevãzute la art. 1
pct. 3 sunt diplomele de absolvire a unei forme de
învãþãmânt superior de lungã duratã având înscrisã una
dintre specializãrile: Automaticã, Calculatoare, Informaticã,
Matematicã, Ciberneticã, Electronicã, respectiv una dintre
specializãrile cuprinse în anexa nr. 2.
Art. 13. Ñ (1) Venitul de 10.000 dolari S.U.A. menþionat
la art. 1 pct. 4 este venitul realizat de cãtre angajator în
anul fiscal precedent ºi înregistrat distinct în balanþele analitice, ca urmare a activitãþii de creare de programe pentru
calculator destinate comercializãrii pe bazã de contract.
(2) Calculul venitului menþionat la alin. (1) se face pe
baza respectivelor înregistrãri, utilizându-se cursul de
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schimb valutar mediu lunar corespunzãtor lunii în care a
fost înregistrat venitul, curs de schimb valutar comunicat de
Institutul Naþional de Statisticã.Ò
2. Dupã articolul 2 se introduc articolele 2 1 ºi 2 2 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Dosarul cuprinzând documentele justificative
se va pãstra la sediul angajatorului în vederea controlului,
la organele fiscale fiind depuse declaraþiile privind impozitul
pe venitul global prevãzute de normele legale în vigoare.
Art. 2 2 . Ñ Statul de platã întocmit separat pentru
angajaþii care beneficiazã de scutirea de impozit, în conformitate cu art. 2 lit. f), se va depune lunar la inspectoratele
teritoriale de muncã.Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Scutirea de impozit prevãzutã de Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 94/2001 se aplicã lunar, numai
pentru veniturile de naturã salarialã obþinute în baza unui
contract individual de muncã.Ò
4. Dupã articolul 3 se introduce articolul 3 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Încadrarea unei persoane în categoriile de
activitãþi sau de ocupaþii, în scopul beneficierii de scutirea
de impozit prevãzutã de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 94/2001, constituie responsabilitatea angajatorului.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu

”Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.Ò
6. Anexa devine anexa nr. 1.
7. Dupã anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu
urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând specializãrile
1. Automaticã ºi informaticã industrialã
2. Calculatoare, Inginerie electricã ºi calculatoare
3. Electronicã, Electronicã aplicatã, Electronicã ºi telecomunicaþii, Comunicaþii
4. Matematicã, Matematicã informaticã
5. Informaticã, Informaticã economicã, Informaticã aplicatã
6. Ciberneticã ºi informaticã economicã, Ciberneticã ºi
previziune economicã, Contabilitate ºi informaticã de gestiuneÒ
Art. II. Ñ Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale, al ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei ºi
al ministrului finanþelor publice nr. 4.079/268/1.480/2001 privind încadrarea în activitatea de creaþie de programe pentru calculator, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.

p. Ministrul comunicaþiilor
ºi tehnologiei informaþiei,
Ion Smeeianu,
secretar de stat

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special
Ministrul finanþelor publice,
având în vedere atribuþiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora,
potrivit cãrora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanþelor Publice aprobã introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune ºi specifice, precum ºi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã modelele unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiarã ºi contabilã, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3.
(2) Se aprobã modelele unor formulare specifice cu
regim special privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi
normele privind întocmirea ºi utilizarea acestora, prevãzute
în anexele nr. 4Ñ6.

Art. 2. Ñ Direcþia de reglementãri contabile din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice va aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 2001.
Nr. 2.185.
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ANEXA Nr. 1

Cumpãrãtor ............................................................
.................................................................................

Furnizor ..................................................................
.................................................................................
(denumirea, forma juridicã)

(denumirea, forma juridicã)

Nr. de înmatriculare în registrul comerþului/anul
.................................................................................
Codul fiscal .............................................................
Sediul (localitatea, str. nr.).....................................
Judeþul ...................................................................
Contul .....................................................................
Banca .....................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comerþului/anul
.................................................................................
Codul fiscal .............................................................
Sediul (localitatea, str. nr.).....................................
Judeþul ...................................................................
Contul .....................................................................
Banca .....................................................................

FACTURÃ FISCALÃ

Nr. facturii ................................................
Data (ziua, luna, anul) ............................
Nr. avizului de însoþire a mãrfii .............
(dacã este cazul)

Marca

Descrierea mãrfii

Valoarea
Greutatea realã
Volumul
Metri de planºeu
Greutatea taxabilã

Furnizorul
Condiþiile de livrare
1. Denumirea produselor sau serviciilor

TOTAL

2. Valoarea
Cota T.V.A. 0%

3. Valoarea
Cota T.V.A. %

Câmpul (1)

Câmpul (2)

Total fãrã taxe

Cota T.V.A.

Total T.V.A.

T.V.A.

Câmpul (3)

Câmpul (4)

Câmpul (5)

Câmpul (6)

Semnãtura
ªtampila
Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

Total

Câmpul (7)

EGETRA 14-4-10/A
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ANEXA Nr. 2

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

AUTOLIV 14-4-10/A
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ANEXA Nr. 3

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

RONDO 14-4-10/A
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ANEXA Nr. 4

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

CONSERV 14-4-10/A
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FACTURÃ FISCALÃ

(cod CONSERV 14-4-10/A)
Formular cu regim special de înseriere ºi numerotare
Se tipãreºte în seturi cu câte 3 file în culori diferite: negru pe fundal bej-gãlbui Ñ exemplarul 1, roºu pe fundal roºu Ñ exemplarul 2, verde pe fundal verde Ñ exemplarul 3. În partea de
sus a celor 3 exemplare se va face menþiunea: EXEMPLARUL NR. 1, EXEMPLARUL NR. 2, respectiv EXEMPLARUL NR. 3.
1. Serveºte ca:
Ñ document pe baza cãruia se întocmeºte instrumentul de decontare a produselor ºi mãrfurilor livrate, a lucrãrilor executate sau a serviciilor prestate;
Ñ document de însoþire a mãrfii pe timpul transportului;
Ñ document de încãrcare în gestiunea primitorului;
Ñ document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului ºi a cumpãrãtorului.
2. Se întocmeºte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor ºi a mãrfurilor, la executarea lucrãrilor ºi la prestarea serviciilor, de cãtre compartimentul
desfacere sau de alt compartiment desemnat pe baza dispoziþiei de livrare, a avizului de însoþire
a mãrfii sau a altor documente care atestã executarea lucrãrilor ºi prestarea serviciilor ºi se semneazã de compartimentul emitent.
3. Circulã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul în care se efectueazã operaþiunea de control financiar preventiv pentru
acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordã numai pe exemplarul nr. 3;
Ñ la persoanele autorizate sã dispunã încasãri în contul de la bancã al unitãþii (toate exemplarele);
Ñ la compartimentul desfacere, în vederea înregistrãrii în evidenþele operative ºi pentru
eventualele reclamaþii ale clienþilor (exemplarul nr. 2, la care se anexeazã dispoziþia de livrare);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operaþiunii (exemplarul nr. 1);
Ñ la compartimentul care efectueazã operaþiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul nr. 1);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plãþii, precum ºi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 1).
4. Se arhiveazã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 2);
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 3);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 1).
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Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

TRAUTO 14-4-1/a

ANEXA Nr. 5
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BILET DE CÃLÃTORIE

(cod TRAUTO 14-4-1/a)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare
Tipãrit în blocuri cu câte 50 de file, pe hârtie obiºnuitã într-o singurã culoare
În spaþiile care apar în modelul de bilet de cãlãtorie, respectiv ”Valoare bilet: ÉÒ, vor fi pretipãrite preþurile, care se modificã periodic în funcþie de evoluþia preþurilor ºi de nivelul inflaþiei.
Spaþiul liber din rubrica ”BILET DE CÃLÃTORIE (DATA/RUTA)Ò se completeazã, la eliberarea biletului, de conducãtorul auto prin aplicarea ºtampilei aferente datei ºi rutei pe care se deplaseazã cãlãtorul.
1. Serveºte ca:
Ñ document justificativ pe baza cãruia unitatea prestatoare asigurã serviciile de transport
interurban de cãlãtori;
Ñ document justificativ de înregistrare în contabilitatea prestatorului ºi a beneficiarului,
dupã caz;
Ñ document care stã la baza întocmirii situaþiei privind încasãrile.
2. Se întocmeºte de cãtre prestatorul de servicii într-un exemplar cu matcã ºi parte
detaºabilã.
3. Circulã:
Ñ la beneficiarul transportului interurban Ñ partea dreaptã a biletului, care se detaºeazã,
pentru a dovedi la orice control plata transportului ºi pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;
Ñ la prestatorul de servicii rãmâne matca, pentru înregistrarea în contabilitate.
4. Se arhiveazã:
Ñ la beneficiarul transportului interurban (biletul din partea dreaptã a formularului);
Ñ la prestatorul de servicii (matca formularului).

ANEXA Nr. 6

Furnizor ..................................................................
.................................................................................

Cumpãrãtor ..........................................................
...............................................................................

(denumirea, forma juridicã)

(denumirea, forma juridicã)

Nr. din Registrul comerþului ...................................
.................................................................................
Codul fiscal .............................................................
Sediul (localitatea, str. nr.).....................................
Judeþul ...................................................................
Contul .....................................................................
Banca .....................................................................

Nr. din Registrul comerþului.................................
...............................................................................
Codul fiscal ...........................................................
Sediul (localitatea, str. nr.) ..................................
Judeþul .................................................................
Contul ..................................................................
Banca ...................................................................
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BON DE ÎNSOÞIRE A PRODUSELOR

Nr. .....................................................
Data (ziua, luna, anul) ....................
Cantitatea livratã (recepþionatã) kg

Indici de calitate

SPECIFICAÞIA
(produsul, ambalajul etc.)

Brut

Tara

Net

Greutate hl
(kg)

Corpuri strãine
(%)

Umiditate
(%)

1

2

3

4 = (2Ð3)

5

6

7

Date privind expediþia:
Semnãtura ºi ºtampila
furnizorului

De platã:

Nr. tichet
laborator
8

Numele delegatului ................................................................................................
Felul autovehiculului ........................................ Capacitatea ............................ t
Nr. circulaþie ..........................................................................................................
Ora sosirii la încãrcat ............................ Ora plecãrii încãrcat ..........................
Ora sosirii la descãrcat ......................... Ora plecãrii descãrcat .......................
Semnãtura de primire a cãrãuºului

km total parcurºi ....................; Ore în circulaþie ..................; Ore ce depãºesc timpii normaþi .............

Menþiuni privind depãºirea timpilor normaþi:

Semnãtura
delegaþilor
la recepþie

Furnizor:
Beneficiar:

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001

CEREAL 14-3-6/Aa

BON DE ÎNSOÞIRE A PRODUSELOR

(cod CEREAL 14-3-6/Aa)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare
Tipãrit în blocuri cu câte 100 de file, formate din 25 de seturi a câte 4 file
1. Serveºte ca:
Ñ document de însoþire a mãrfii pe timpul transportului;
Ñ document care stã la baza întocmirii actului de recepþie ºi calcul de cãtre depozitar.
2. Se întocmeºte în 4 exemplare de cãtre ferma de producþie care livreazã marfa cãtre depozitar, în vederea
efectuãrii prestaþiilor pentru a o aduce la indicii de calitate prevãzuþi de STAS pentru fiecare produs.
3. Circulã:
¥ la furnizor:
Ñ la conducãtorul auto care efectueazã transportul, servindu-i la confirmarea transportului ºi la plata acestuia
(exemplarul nr. 3);
Ñ la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantitãþilor transportate ºi stabilirea cantitãþii utile de platã, confruntându-se cu cea stabilitã (exemplarul nr. 2);
Ñ la ferma de producþie care a livrat produsul, în vederea înregistrãrii producþiei obþinute (exemplarul nr. 4);
¥ la depozitar (cumpãrãtor):
Ñ la magazie, pentru încãrcarea în gestiune a produsului, dupã efectuarea recepþiei cantitative ºi calitative de cãtre
gestionar, laborator ºi delegatul furnizorului (exemplarul nr. 1).
4. Se arhiveazã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 3);
Ñ la compartimentul financiar-contabil, ataºat la exemplarul nr. 3 al facturii (exemplarul nr. 2);
Ñ la ferma de producþie, în vederea înregistrãrii producþiei în registrul de urmãrire a realizãrii producþiei ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli (exemplarul nr. 4);
¥ la depozitar (cumpãrãtor):
Ñ la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea actului de recepþie ºi calcul, ataºat la exemplarul nr. 1 al
facturii (exemplarul nr. 1).
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SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII
nr. 4.640/23 august 2001

SERVICIUL DE INFORMAÞII EXTERNE
nr. 827/16 august 2001

SERVICIUL DE TELECOMUNICAÞII SPECIALE
nr. 46/24 august 2001

SERVICIUL DE PROTECÞIE ªI PAZÃ
nr. 762/24 august 2001

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
nr. 1.512/10 august 2001

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea
ºi reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizaþii cuvenite
pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare
Directorii Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe, Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale ºi ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 43/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 15/1998 cu privire
la asigurãrile facultative de bunuri, persoane ºi rãspundere civilã în Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne ºi
Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind constituirea, utilizarea ºi reportarea veniturilor extrabugetare
reprezentând indemnizaþii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare, emise
în aplicarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurãrile facultative de bunuri, persoane ºi rãspundere civilã în Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român
de Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de
Protecþie ºi Pazã, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi
Directorul Serviciului Român
de Informaþii,
Radu Timofte

Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi
a Legii nr. 43/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 15/1998 cu privire la asigurãrile facultative de bunuri,
persoane ºi rãspundere civilã în Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne ºi Ministerul Justiþiei Ñ
Direcþia Generalã a Penitenciarelor, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele metodologice prevãzute la art. 1 se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul Serviciului de Informaþii
Externe,
Constantin Rotaru

Directorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
Tudor Tãnase

p. Directorul Serviciului de Protecþie
ºi Pazã,
Iulian Crãiniceanu

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind constituirea, utilizarea ºi reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizaþii cuvenite
pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare
1. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 15/1998 cu privire la asigurãrile facultative de bunuri,
persoane ºi rãspundere civilã în Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de
Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de
Protecþie ºi Pazã, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi
Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sumele reprezentând
indemnizaþiile cuvenite pentru cazurile de producere a
riscurilor asigurate la bunurile din dotare se reþin ca venituri
extrabugetare de cãtre Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaþii,
Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de Protecþie ºi
Pazã, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi Ministerul
Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor ºi se gestioneazã prin contul 50.03 ”Disponibil al ministerelor ºi
instituþiilor subordonateÒ, deschis la Direcþia de trezorerie ºi
contabilitate publicã a municipiului Bucureºti pe seama
ordonatorilor principali de credite.

Contul 50.03 ”Disponibil al ministerelor ºi instituþiilor subordonateÒ se crediteazã cu sumele reprezentând indemnizaþiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor
asigurate la bunurile din dotare ºi se debiteazã cu sumele
reprezentând cheltuieli privind repararea sau achiziþionarea
de tehnicã militarã.
Disponibilul rãmas la finele anului se reporteazã în anul
urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
Pentru constituirea ºi utilizarea veniturilor extrabugetare
se întocmeºte buget de venituri ºi cheltuieli, care se
aprobã de ordonatorul principal de credite.
2. În contractele de asigurare facultativã a bunurilor din
dotare, încheiate de unitãþile Serviciului Român de
Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe, Serviciului de
Protecþie ºi Pazã ºi Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
cu societãþile de asigurare, se va menþiona contul deschis
pe seama ordonatorilor principali de credite, în care se
vireazã indemnizaþiile cuvenite pentru cazurile de producere
a riscurilor asigurate.
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3. Veniturile extrabugetare se utilizeazã pentru repararea bunurilor din dotare asigurate, care au fost avariate,
precum ºi pentru achiziþionarea de tehnicã militarã nouã în
vederea înlocuirii celei avariate, în cazul în care repararea
este costisitoare ºi ineficientã.
Repararea bunurilor avariate se poate face în unitãþile
de profil specializate ale Serviciului Român de Informaþii,
Serviciului de Informaþii Externe, Serviciului de Protecþie ºi
Pazã ºi Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, dupã caz,
ori la agenþi economici specializaþi, cu respectarea
legislaþiei în vigoare.
Procurarea de tehnicã militarã nouã se face potrivit
normelor metodologice privind finanþarea investiþiilor la
instituþiile publice, înscriindu-se în lista cuprinzând obiectivele de investiþii cu finanþare din venituri extrabugetare,
anexã la bugetul de venituri ºi cheltuieli al instituþiei, ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare ce reglementeazã
achiziþiile de bunuri.
4. Cheltuielile pentru reparaþii la bunurile avariate sau
pentru achiziþii de tehnicã militarã nouã se efectueazã de

15

cãtre unitãþile stabilite de ordonatorul principal de credite,
în limita veniturilor extrabugetare realizate ºi potrivit destinaþiilor aprobate prin bugetul de venituri ºi cheltuieli din
mijloace extrabugetare.
5. Disponibilul rãmas la sfârºitul anului se reporteazã în
anul urmãtor ºi va fi folosit cu aceeaºi destinaþie.
6. Disponibilitãþile, cheltuielile ºi veniturile activitãþii
finanþate din venituri extrabugetare se evidenþiazã în contabilitate cu ajutorul conturilor:
Ñ 120 ”Disponibil al instituþiei finanþate din venituri
extrabugetareÒ;
Ñ 420 ”Cheltuielile instituþiei publice finanþate din venituri extrabugetareÒ;
Ñ 520 ”Veniturile extrabugetare ale instituþiei publiceÒ.
Veniturile ºi cheltuielile privind execuþia bugetului activitãþii finanþate din venituri extrabugetare se raporteazã distinct în anexã la darea de seamã contabilã pentru ”Instituþii
publiceÒ, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanþelor
Publice.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2002
Ñ pe suport tradiþional Ñ

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã
Monitorul Oficial, Partea I în limba românã,
numere bis
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve
Ediþii tematice*)

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. I

700
50

5.938.400
1.114.880

1.484.600
Ñ

1.633.060
Ñ

1.796.366
Ñ

1.976.003
Ñ

250
300
750
2.100
250
4
12

4.950.400
7.804.160
1.584.128
6.691.360
6.162.000
1.557.400
2.595.840

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
389.350
648.960

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
428.285
713.856

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
471.114
785.242

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
518.225
863.766

1
1
12

390.000
292.500
1.560.000
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

*) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð13 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.

Ñ prin toate filialele

◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
(telefon/fax: 420.99.71)

◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 054/71.92.43)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
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